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la ZAMENHOF - TAGO. Tial jen ĉi sube Ni raportas al Vi pri la disvolviĝo de la aktoj, 

programitaj far nia Asocio, okaze de tiu evento, en la 16-a de Decembro.

Je la 11-a horo okazis, en la strato Esperanto de nia urbo, la solena oficiala 

alfiksado de florbukedoj ĉe la koncernaj nomtabuloj de la strato. Ceestis grupeto da 

gesamideanoj, kaj poste ĉiuj translokiĝis en nian sidejon, kie en la klasĉambro no- 

mata "Adolfo Alvarez-Buylla" de la Katedto okazis diversaj programeroj de nia Zamen- 

hof-Festo laŭ la Programo.

□e la 12?h. 15' kaj ĝis la 12^h.3O' nia elstara samideano S-ro miguel Gutierrez 

Adŭriz, el Santander, per festparoladeto lerte kaj trafe prezentis niajn lingvon kaj 

movadon reliefigante la fakton, ke tiu tago estas precipe la TAGO de la LIBRO en nia 

movado kaj tial la plej efika maniero omaĝi Nian majstron estas aĉeti E-librojn,ilin 

atente legi, kaj nepre praktiki la Lingvon. La ĉeestantaro forte aplaŭdis liajn vor- 

tojn.

Poste estis la vico por la agado de la gelernantoj de la Urba muziklernejo, kiuj 

ludis jenajn verkojn:

1- e.) Silvia Ovies kaj Cristina Blanco, per fluto kaj gitaro ludis la 

verkon "Branle de malte", de A.Le Roy.

2- e.) Cristina Blanco kaj Albert Sunyer, ankoraŭ per fluto kaj gitaro

1 ludis la verkojn: "Pavana: Si je m'en vais" kaj "Branle de Poite-

3- e. ) au", de la sama A.Le Roy.

4- e. ) Cristina Blanco, Jorge Solares kaj Javier Tagarro, ĉi-foje nur per

gitaroj ludis "Seis vais", de F.Sors.

5- e.) Nun alvenis la vico por paŭzeto dum kiu la fama monologisto, s-ro 

martin Prado, distris la ĉeestantojn per tre amuzaj monologoj, en Kastilia kaj en As- 

turia lingvoj, kiuj sane ridigis ĉiujn. Ankaŭ li ricevis fortajn aplaŭdojn.

6- e.) Silvia Ovies kaj Alber Sunyer, ĉi-foje nur per flutoj, ludis la 

verkon "Sonata en La m." , de J.B.Loeillet de Gant.

7- e. ) Emilio MuRiz, per akordiono ludis la verkojn:"Chacona", de Opheir- 

mer, kaj "Tocata y Fuga en R. m." de J.S.Bach.

Oni forte aplaŭdis tiujn gelernantojn de la muziklernejo,kiuj mal- 

graŭ sia aĝo jam majstre ludas la muzikilojn.

(daŭrigo sur la paĝo 9)
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35* de la paĝo 5, uzurpas la 

loko apartenanta al s-ro POR

en la 366 linio, 

kiu, en la linio 

tiun aperi en la

kiu uzurpas la metion de sia parenco SENDOS

La ege diligenta taĉmento "Verdastelo" arestis lastatempe la Imgvoterons- 

tojn, kies deliktojn vi povas koni pere de la ĉi suba listo.

DISTRIKTO DE "ESPERANTO", NUMERO 940 ( 4)

La t.n. MANPLENO, kiu uzurpas la oficon de s-ro PLENMANO, ankoraŭfoje rekul- 

piĝante, en la 18* lipio de la suba parto de la dekstra kolumno, paĝo 62.

DISTRIKTO DE "BOLETIN", NUMERO'264.

La t.n. PAGOJ, kiu deĵoras sen la deviga finaĵo "n" en la linio 18® deladeks- 

tra kolumno, de 'la paĝo 2, kaj ripetas tian fiagon en la linio 28® de la sama ko-

lumilo,

La

zurpas

La

kaj 3®

La

t.n. DE, kiu, en la linio 21® de la maldekstra kolumno de la paĝo 3, aŭ u- 

la metion de s-ro DA aŭ rifuzas la ĉeeston de s-ro LA. Tian fiagon li ripe- 

la 41® linio de la maldekstra kolumno de la paĝo 4.

t.n. FANTASME, kiu uzurpas la taskon de s-ro FANTAZIE en la sama paĝo, 2® 

linioj de la dekstra kolumno.

t.n. DIREKTIGI, kiu uzurpas la agadon de s-ro DIREKTI en la samaj paĝo kaj

kolumno, linio 27®.

(Okaze de sia agado en ĉi tiu kolumno, niaj policanoj rimarkis, ke =?-ro AL ne 

antaŭ s-ro JOSE. Eble li estis homrabita).

postenon de s-ro 

en la sama linio.

estis en lia loko

en la linio 40®

La t.n. KIEL, 1 

PO kaj devigas ĉi 1

La t.n. SENDUS, 

de la sama paĝo.

La t.n. PROJEKTANOJ, kiu uzurpas la oficon de sia parenco PROJEKTANTOJ en 

linio 10® de la paĝo 10.

La t.n. DE, kiu uzurpas la agadon de s-ro AL en la 29® linio de la sama paĝo.

La t.n. KURAĜIGIS, kiu uzurpas la metion de sia parenco KURAGIS en la 7® linio 

de la maldekstra kolumno de la paĝo 12.

t.n. ENHAVANTE, kiu uzurpas la rolon de sia parenco ENHAVANTAJ en la linio 

la samaj kolumno kaj paĝo.

t.n. NOMATA, kiu aŭdacas deĵori sen la deviga finaĵo "n” en la 1® linio de 

dekstra kolumno de la paĝo 13.

La t.n. OKTOBRAN kaj FESTETON, kiuj aŭdacas paradi tute neleĝe per la finaĵo 

en la samaj linio, kolumno kaj paĝo,



i

Si
S;
Si
Si

La t.n. OKAZANTE, kiu uzurpas la rolon de la triteto KUN, OKAZIGO kaj DE en la 1® 

kaj 2® linioj de la samaj paĝo kaj kolumno.

La t.n. MANIFESTAĴON, kiu uzurpas la lokon de sia parenco MANIFESTACION en la 9® 

linio de la samaj paĝo kaj kolumno.

La t.n. GJI, kiu uzurpas la rolon de la duetistoj Cl kaj TIU en la 28® linio de la 

samaj kolumno kaj paĝo.

La t.n. MENDANTE, kiu uzurpas la oficon de s-roj KONTRAŬ kaj MENDO en la samaj ko- 

lumno kaj paĝo, 34® linio, kaj ripetas tian delikton en la linio 10® sub la titolo'*No- 

vaĵoj pri revuoj”, en la suba parto de la sama paĝo.

La t.n. HUMANECE, kies konvena deĵorloko estas inter s-roj VIN ka PROPAGANDI ĉe 

fino de la 8® linio sub la supre menciita titolo.

La t.n. MALJUNE, kiu uzurpas la oficon de sia parenco MALJUNAJ en la 34® linio de 

maldekstra kolumno de 1$, paĝo 15.

FAKAJN kaj KUNVENOJN, kiuj aŭdacas paradi oer la finaĵo "n” absolute kon- 

la 15® linio de la maldekstra kolumno de la paĝo 16.

KUNSIDON, kiu agas same en la samaj kolumno 

tian fiagon en la 19® linio.

KUNSIDOJN, kiu agas same en la 
ĜENERALAN, kiu agas same en la 

DIVERSAJ kaj EKSPOZICIOJ, kiuj

la

la

Ia t.n. 

traŭleĝe en

La t.n.

kaj ripetas

La

La

t.n,

t.n.

18® linio de

kaj paĝo, linioj 15® kaj 16®,

la samaj paĝo kaj kolumno, 

la samaj kolumno kaj paĝo.19® linio de

aŭdacas deĵori en la 21® linio de la jam 

menciitaj kolumno kaj paĝo sen la deviga finaĵo "n”.

La t.n. POLIFONA, kiu uzurpas la metion de s-rino POLIFONIA en la 2® linio de la 

dekstra kolumno de la citita paĝo.

La t.n. FAR, kiu ne kapablas klarigi la kialon 

plurfoje menciita paĝo 16, maldekstra kolumno

La t.n. LUDOS, kiu uzurpas la postenon de s-ro 

samaj kolumno kaj paĝo.

La t.n.

La t.n.

linio de la

•La t.n<

maj kolumno

La

sub la

La

t.n.

foto

t.n.

de sia ĉeesto en la 22® linio de la

KANTOS en la linioj 3®

kiu uzurpas la agadon de s-ro RILATE en la 15® linio de

kiu uzurpas la rolon de sia parenco RICEVINTE en la 11®

17.

estas konata. Li paradas en

® de la

la :®

la sa-

linio

TROBTEAMAN, kies identecon ankoraŭ ne

supre menciitaj kolumno kaj paĝo.

RILATANTA,

kaj paĝo.

RICEVANTE,

de la paĝo

EMISIAS, kiu uzurpas la profesion de s-ro ELSENDAS en

dekstra kolumno de la paĝo 20.

La triteton SOLENAN, REDAKCI AN kaj KUNSIDON, kiuj aŭdacas sin

per la finaĵo "n” en la samaj kolumno kaj paĝo, 26® linio.

La t.n. SIA, kiu uzurpas la oficon de s-ro LIA en la linio 3® 

lumno de la paĝo 21.

La dietistojn PER kaj SIAJ, kiuj uzurpas la rolon de la duetistoj TRO kaj LIAJ en 

13® linio de la samaj kolumno kaj paĝo.

La t.n. MASHETOFONILOJ, kiu uzurpas la funkcion de s-ro MAGNETOFONOJ en la 8® kaj 

linioj de la dekstra kolumno de la sama paĝo.

la 7® linio dela mal-

ornami tute neleĝe

de la maldekstra ko-

la

9®
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La t.n.

no kaj paĝo

La t.n.

S) linio.
S)

La t.n.

de la samaj

La t.n.

PRI, kiu uzurpas la postenon de s-ro KUN
&

en la 19® linio de la samaj kolum-

en la samaj kolumno kaj paĝo, 22 e

la 29®, 40^ kaj antaŭlasta linioj

AGADOJN en la 32® linio de la

pago.

kiu uzurpas la postenon 

kaj pago.

de s—ro

sia parenco POETOJ en la 43® linio de

la

sia parenco PREZENTITA en la 

pago.

43® kaj

44®

SIA, kiu uzurpas la lokon de s-ro LIA en

kolumno kaj

OPERACIOJN,

supre menciitaj kolumno

Ia t.n. POETISTOJ, kiu uzurpas la agadon de

cititaj kolumno kaj paĝo.

La t.n. PREZENTADO, kiu uzurpas la rolon de

> linioj de la plurfoje menciitaj kolumno kaj

(Okaze de la agado de niaj policanoj evidentiĝis, ke s-ro EN ne troviĝas

posteno inter s-roj TROVIS kaj ESPERANTO, en la 34® kaj 35® linioj de la ripetitaj ko- 

lumno kaj paĝo. Tucerte temas pri lingvoterorisma agado).

La

en sia

La

La

t.n. E-LIBROJN, kiu aŭdacas aperi en la linio 7® de la paĝo 23 ornamita senraj- 

la finaĵo "n".

t.n. POPDISKOJN, kiu agas same en la 8® linio de la sama paĝo.

t.n. KONTRAUAFUMA, kiu uzurpas la funkcion de s-rino KONTRAUFUMA en la linio 

la sama paĝo.

Doninte al ĉiuj tiuj deliktuloj po kvin batojn per la kvin pintoj de la verda ste- 

ili estis tuj liberigitaj

Esperburgo, la 8-an de Novembro 1.984. 

LA ^EFKOMISARO,

Al. ZIBJADES

La sorĉistino kaj la azenido

) Estis foje azeno, kiu volis flugi. Liaj stalaj kunuloj.
Ĵ 

ĉevalo kaj mulino, mokis lin.

- Vi scias nur iai kaj hufbati !

Sed la azeneto ekhavis ideon por atingi' sian revon.

7«vl ’ En proksima

\ sorĉistino, kaj

< - Kiu sstas

arbaro de la regiono troviĝis la.kabano 

la azeneto alvenis ĝis la pordo.

tie ? - demandis la maljunulino.
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La azenido ne rapidis kun vortoj, sed kun faroj, kaj li 

donis tiel teruran hufbaton, ke la pordo dissplitiĝis.

- Malbenita azenaĉo ! Mi turnas vin en lokuston ! - ble- 

kis la maljunulino.

Tiel

komencis

ne estas

okazis. La azeneto transformiĝis en lokuston ka j 

fari grandajn saltojn. Baldaŭ li komprenis, ke tio 

flugi.

Do, li decidis denove ĝeni la sorĉistinon kaj, metante 

sin sur ŝian frunton, li komencis stamfi.

- Su vi denove ? Stulta bestaĉo, mi turnas vin en 

perton !

Tio ja estis flugi. La vesperto ekuzis siajn flugilojn 

en la kabano. Sed baldaŭ li faris malĝojan malkovron:li es- 

tas blinda kiel ĉiuj vespertoj.

Kompreneble, sufiĉis al li flugetadi ĉirkaŭ la lito de 

la sorĉistino por ŝin ĝeni refoje.

- Cu vi ne lasos min trankvila ? Mi turnas vin en hun-
f

La vesperto transformiĝis en grandegan korthundon, kaj 

la sorĉistino timiĝis tiel, ke ŝi alsupris sur sian balai- 

lon por fuĝi fluge. En la lasta.momtento la hundego alkroĉi- 

ĝis per sia faŭko ĉe la balailo, kaj la sorĉistino, timante 

perdi la ekvilibron, ekkriis:

- Turniĝu en aglon !

La aglo leviĝis tuj super la plej altajn montojn.Tio ja 

estis flugi ! Lia revo plenumiĝis !

Sed pasis la tempo, kaj lia azenida koro eksentis nos- 

talgion pri hufbatoj kaj iaoj. Certe li donus ajnon por es- 

ti denove azeno...

Bedaŭrinde, estis jam tro malfrue !

Rakonto el la kolekto

Tradukis: Miĉjo Brako

"Abril'1 de "Eldonejo Susaeta".

Bona.
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GUON
( ELP.: HIHON' )

"IDEALA SOMERA URBO, KIE NENIU ESTAS FREMDULO"

GUON situas en la centro de la "COSTA VERDE" 

("VERDA MARBORDO"), sur la Kantabrika kornico, 

En la pratempo ĝia nomo estis "Gigia". Gi es- 

tas pitoreska urbo enhavanta la plej longan 

strandon de la nordo de Hispanio.

Gravan komercan havenon "El Musel" (elp.: El 

Musel*) kaj ampleksan industrian zonon, kiuj 

igas ĝin la plej riĉan urbon de Asturio.

La kvartalo Cimadevilla (elp.: Zimadevilja) , 

situanta super la malnova haveno, enhavas his- 

toriajn restaĵojn, ĉar ĝi estas la primitiva 

terpeco de la urbo. De tie oni povas vidi la

grandan strandon kuŝantan laŭlonge de tiu ĉarma somerurbo kaj ricevantan la 

ĉefajn stratojn tiamaniere, ke oni ne povas certigi ĉu la strando invadas

la urbon aŭ ĉu la urbo sin rigardas senĉese en la klaraj akvoj de la Kanta

brika Maro.

Oriente sur la kornico, serio "meren- 

deros" (vespermanĝojoj) kaj "sidrerl- 

as" (cidrotrinkejoj) akceptas ĉiuhore 

gajan, simpatian, bruantan homamason, 

sin manifestantan per ĉiama polifonio 

de popolaj kantoj, folkloraj kaj mo- 

dernaj, kies harmonia fono estas la 

marventeto kaj la murmuro de la ondoj 

lekantaj rokojn kaj sablon.
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Al tiu mirinda kadro de la naturo aldonigas la 

sennombraj festoj kaj amuzoj gradvicigitaj laŭ_ 

longe de la somera sezono. Vi ankaŭ povas sper- 

ti emocion ĉe la "corridas" (taŭroluktoj) ad- 

mirante la plej bonajn matadorojn de la mondo. 

Se al vi plaĉas pli trankvilaj distraĵoj,eblas 

al vi ĉeesti kant-kaj danckonkursojn kun akom- 

pano de “la gaita” (la sakŝalmo; elp.: la gaj- 

ta), aŭ tipajn asturajn keglokonkursojn, aŭ la 

sennombrajn "romerlas" (sanktejfestojn), kiuj 

havas lokon en neforgeseblaj pejzaĝoj kaj kie 

vi povos gustumi la faman asturan cidron, ver- 

ŝitan laŭ la regionaj ritoj•

Vespere, la granda promenejo sterniganta laŭlonge de la strando “San Loren- 

zo” regalos vin per la magio de ĝia lumigado kaj la unika spektaklo de ĝiaj 

artfajraĵoj, neniel lacigaj.

Unuvorte vi vidos, ke Gijĉn, kun ĝiaj haveno, strando, montoj, lokoj, estas 

neegala urbo kaj kontentigas la 

guston kaj sentemon de la plej 

postulemaj somerumantoj,avidaj je 

ripozo kaj distro, en la plej fa- 

voraj kondiĉoj.

‘ ALCIBIADES

************************ 

(daŭrigo de la gaĝo 3)

Tiele alvenis la vico por unu el la plej ŝatataj kaj nutraj programeroj, t.e. 
la Oficiala Bankedo! Laŭŝajne la Bankedo disvolviĝis en tre ĝoja, gaja kaj amuza 
etoso ĝis vesperiĝo. Kaj oni asertas, ke dum la bankedo pli ol la "lingvon" oni prak- 
tikis la "langon".

La Esperanto-kursoj en nia sidejo,samkiel en Aviles, disvolviĝas kontentige.
Ankaŭ sufiĉe kontentiga estas nia daŭra deĵorado en nia stando de "Ittercaplana", 

kie ni senlace informas pri Esperanto kaj ties movado ĉiusabate, dimanĉe kaj' festo- 
tage.

ADONIS
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3R1T0 troviĝas 70 km. norde de mia urbo Znoj.mo kaj 

situas sur du riveroj: Svratka kaj Svitava. Brno 

estas la dua plej granda urbo en Ĉeĥoslovakio kaj 

enhavas preskaŭ 400.000 loĝantojn. La historio de 

la urbo komencas en la 11—a jarcento, laŭ kroni — 
kisto Kosmas. Ĉeĥa reĝo P?emysl Otakar la Dua en 

la 13-a jarcento konstruigis sur monteto fortika— 

ĵon, el kie oni superregis la tutan ĉirkaŭaĵon.En 

la 17-a jarcento sveda generalo Torstensson vane 

sieĝis la urbon. Dank’ al la fortikaĵo Brno glo- 

riĝis kiel la sola urbo, kiun la fama generalo ne 

kapablis konkeri. En la dikegaj muroj de la forti- 

kaĵo oni oovas ankoraŭ nun vidi la ŝtonaj kuglego- 

jn, kiujn la svedoj tiam pafadis kontraŭ la defen- 

dantoj. En la 19-a jarcento la fortikaĵo ŝanĝiĝis 

en grandan teruran arestejon, kie suferis mallibe- 

berecon la plej elstaraj homoj de la ĉeĥa popolo tiam regata de la habsburga - 

monarĥio. La plej teruraj jaroj en la tuta historio de la fortikaĵo estas tiuj 

dum la Daa Mondmilito - jaroj 1.939/1.945 - • Tiam, Ĉeĥio, estis okupita far 

la faŝismaj Hitler-anoj. En kazematoj estis arestitaj 80.000 Ĉeĥoj. En la jaro 

1.9?. 5-a, kelkajn monatojn antaŭ ol la fino de la milito, la faŝistoj ĉi tie 

bre instalis amaslikvidejon, kie oni povus ĉiutage murdi milojn da homoj.La 

an Je Aprilo 1.945-«- liberigis la urbon kaj la fortikaĵon 

fiŝisto-okupintoj ne sukcesis ekfunkciigi ĉi tiun teruran

La urbo Brno enhavas multajn historiajn kai kulturajn 

vizitanto nepre devas spekti. Videndaj estas, 

tro, preĝejo de Sankta Jakobo, regiona muzeo, 

teatro ■. ? Mahen, ktp. En Brno ekzistas ankaŭ 4 novaj teatroj.

murdaparaton. 

memoraĵojn,kiujn ĉiu 

ekzemple, katedralo de Sankta Pe- 

folklora muzeo, malnova urbodome 

j, amfiteatro,
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joj, bibliotekoj, diversaj muzeoj, botanika kaj zoologia ĝardeno, kiuj servas al 

.enloĝantoj kiel amuzo kaj kiel fonto de sciado. En Brno vivis kaj laboris la fa- 

ma fleĥa muzik-komponisto Leo? Jan^flek; oper-verkisto Jiff Mahen; poeto Petr Bez- 

rufl, k.a. Natursciencistojn interesos mondfama Georgo Mendel, kiu en Brno malko- 

vris la heredajn leĝojn, kui turante hibridojn de blank- kaj ruĝ^-floraj piroj.

Bonfaman tradicion havas la Internacia Foiro en Brno,kiun oni aranĝaaas fliu- 

jare. La unua Foiro okazis en la jaro 1.959-a» Eksterlandaj vizitantoj de la Fo- 

iro konvinkiĝas pri tio, ke Ĉeĥoslovakio estas vera maflinfabriko. Ekde la jaro 

1.970-a oni aranĝas, krom Aŭtunan Internacian Foiron, ankaŭ kelkajn Internacia- 

jn Foirojn de konsumvaroj. Ciujare eksponas siajn varojn multaj landoj el Sŭro- 

po kaj ankaŭ el Ameriko kaj Azio. La Foirejo situas en tre bela kaj oportuna lo- 

ko. De unu flanko ĝi najbaras kun ĝardenoj de la periferiaj vilaoj de la urbo ;

. la alia flanko estas borderita de la rivero, parkoj kaj arbaro. Vizito al la fli- 

. ujara Internacia Foiro estas ne nur utila kaj interesa, sed ĝi konsistigas ankaŭ 

agrablan kaj interesplenan ekskurson; tial, multaj fakuloj kaj simplaj interesi- 

ĝantoj vizitas ĝin. Sur la eksponejo staras dudek pavilonoj el ferbetono, kiuj 

forte impresas fliujn vizitantojn. La plej granda konstruaĵo estas la pavilono 
"Z", kiu ampleksas 18,000 m^ da tegmentita areo; ĝi estas ankaŭ unu el la plej 

belaj eksponaj pavilionoj en Eŭropo. La Foiro kaj la gastama afableco de la lo- 

ĝantoj de Brno konvinkas fliun eksterlandan gaston pri tio, ke ni flegoj kaj slo- 

vakoj volas vivi kaj labori en Paco kaj Amikeco kun Ĉiuj popoloj.

Nia urbo Brno havas multajn novajn loĝdomojn. Preskaŭ duono de la loĝantaro 

de la urbo, loĝas en novaj kaj modernaj loĝejoj. La plej granda loĝdomo estas - 

sidejo Lesn£ kun 30.000 enloĝantoj. Ankaŭ fabrikoj, precipe tekstilaj kaj maŝin- 

fabrikoj, estas novaj kaj modernaj, flar dum la Hia Mondmili-.

to estis multe detruita.

G kaj la dua, fle Maŝinfabriko . 

preskaŭ 200 geesperantistojn.

, do

c

En Brno tre sukcese laboras Esperantistaj Kluboj. Unu fle 

Sindikata Domo de instruistoj 

Entute ambaŭ kluboj ampleksas

Esneranto-Klubo en Brno estis fondita en la jaro 1.901 

estas la plej aĝa en Ĉeĥoslovakio. La programo en la E-klu- 

boj estas tre rifla kaj varia; oni aranĝas, krom kursojn de 

Esperanto, ankaŭ prelegojn, koncertojn, amuzvesperojn, k.s. 

Duri' la programoj ludas aktoroj de urbaj teatroj kaj muzikis- 

toj-esperantistoj. En nia departamenta urbo ekzistas tre di- 

^igentaj, oferemaj kaj entuziasmaj esperantistoj. Ciujare - 

visitas la urbon multe da gesamideanoj el eksterlando. iOU
Vladimir Rotrekl fej
+++ Znojmo ++++

o o
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BONAN APETITON!

MWTE Killi PILnĥ

PIRA SAUCO

INGREDIENCOJ: 1 matura piro.

1

1

1

supkulero da vinagro

tekulero

Salo kaj

tekulero

ij da olivoleo.

da raspita cepo.

da citronsuko.

pipro.

Per forko kaĉigu

Aldonu vinagron,

pipron kaj laŭdezire la

Miksu ĉion bone.

la piron aŭ frotu tra kribrilo.

olivoleon, citronsukon

cepon.
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SONAS SONORI LOJ 
33S(Jingle Belis)

( KRISTNASKA KANTO )

Allegretto

(

ro.:.i:  f itLJ* l.-T

Glitveturas ni 
tiritaj per devai* 

ridas, kantas ni 
de kamp *,de mont’, de vai1. 
Sonas sonoril’ 
sur devala vost* 

bone amuziĝas ni 
en la vintra frost’.

Ĝingiling', ĝingiling’ 

tra la tuta voj' 
glitveturi, kante nuri 

estas granda ĝoj*.
Ĝingiling’, ĝingiling’ 

tra la tuta voj* 

glitveturi, kante huri 
estas granda ĝo j ’ .

'Traduko el la Rovina Kongresa Kantaro, fare de Sergio Docal
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DiiŭRAJOJ
efe upo de literoj

FOM B 0LIBP4 
Ofi AUKA JLI C 
BAJOBBOTKO 
BUO ABOKH II 
M H Tfi 3 fi Tfi A A 
SB3OBBJKAfi 
TEUINMFEST 
PF GLTS1OBO 
1IUUAVJCBO 
3 VAJ AON Jfi A 
OINU JHBOND

Ifi A DO BBI GM 0
HORIZONTALE:

1) Ciela zono, kies rezon okupas la diptiko 
k kiu enhavas poziciojn de la planedoj k 
ankaŭ la 12 konstelaciojn, tra la suno ŝa- 
jne pasas dum sla jara ŝajna rondiro.

2) lnternacia vorteleoento signifanta dlspe- 
clgon de nubo. Mallarĝa areo ĉirkaŭ punk- 
to au centro.

3) Prep. espri aanta Iel nenormalan, neatendi- 
tan foreston, au loa esceptan, peni ganaan*

kon de objekto au persono. Adv. uzata por altiri la rigardon sur Iun au lon.
4) Tenanta slan vidon, udon k spiriton vigle turnataj al lu au Io. Internacie adoptita no 
bo por artefarita silko. 5) Flarsento.

Tiu ĉi kvadrato plena da litero), 
enhavas la nasojn de la 12 monatoj 
de la Jero, Serĉu Ilin 1
Por la calo vi povas legi horizon- 
tale, verti fela kaj eĉ diagonale en 
asbaj direktoj sed ne transsaltu 11- 
terojn.
Kun la ceteraj literoj vi povas for- 
■1 deziron de la autoro de ĉi aauza- 
ĵo por la gelegantoj de “HELECO*.

VERTIKALE:
A) La landoj, lasantaj oriente de Europo. B) Loko, kle akvo au alla likvaĵo eliĝas el la te- 
ro. Tla, ke ĝia uzo, efiko, rezulto estas au povas esti profita. C) Artikulo el la klaso de 
araneoidoj, tre oai granda, kun neklare distingeblaj artiko}. Aparte grava lnternacia kontrak 
io. C) Sin sekvi laŭvice, km pli-malpli da reguleco.

SOLVOJ AL IA ENIGMOJ APERINTAJ Efi LA 
40° MIKRO DE “HELECO?

KAMENI EKO:
HORIZONTALE:
1) Ĉar .Far. 2) Anheli.Insidi.
3) Otomana. |) Terasa. LI Bako.
5) Eta.lno.
VERTIKALE:
A) Demoi .Rento. B) Albatroso. 
C) Abo. C) Anti nenio.
0) KordcuEkino. 
KJBOIANIO:

saro se

HORIZONTALE NU VERTIKALE

1) Kvarkorda Havaja gitaro. 2) Pradana 
plezira boate. 3) Sola lai sia kvalito; 
ne havanta allan egalan au siri lan. 4) 
Difinita parto de spaco lde troviĝas 
persono au objekto au kle okazas ago.
5) Malgranda, sali nfaisa. 6) InterJ.u- 
zata por alvoki telefonkorospondanton.
7) Sistolo de nulo.

'1) Helpi, protekti kontraj materiala atako. 
2) Afrika respubliko. 3) Malbone, senzorge, 
makule ks. farita. 4) Unu el la kvin grandaj 
lagoj de Nord-Usono. 5) Posedata de rri kaj 
unu alla en pli-malpli granda grupo da tasoj. 
6) En la ltala, hispana, bulgara kaj franca, 
fundamenta noto. 7) La dekdua litero de la 
E-e alfabeto.

Jen estas kubo enhavanta ses literojn, tri el lli 
estas videblaj; la ceterajn vi devas serĉi. Port sol- 
vo, sciu Ie la serĉota} literoj povas au ne esti ega- 
laj al kiu ajn de la videblaj, sed nepre lli ĉeestas 
entoj el la kvin vortoj kies difinoj ĉi sube ari lis— 
tlgas:
1) Prep. reganta sur numeralojn, kun la ĝenerala SI9- 
rrifo "en Bgalaj partoj konsistantaj elĵ kaj uzata an-

KUBOMANIO

ta? subjekto au predikativo, por montri, ke la kvanto au mezuro espri nata de la numeralo ne 
rilatas unufoje al ĉiuj objektoj au personoj kune rigardataj,sed ja rilatas ripete kaj sin- 
sekv® al ĉiuj el lli aparis. 2) Japana baza sonunuo. 3) Malagrabla lopre se de senlnteresl- 
no. 4) Sufero kauzita pro malpermesita faro, kun la celo, ke oni ne faru tion plu. 5) Kma- 
jo el du samspecaj objektoj destinitaj por duopeco. 6) Profunda truo, fosita en tero, por 
tiri el ĝi akvon, kiu tie kolektiĝas pro subtera fonto au trasorbigo.


